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RESUMO
A doença hepática crónica em evolução cirrogénica 
tem vindo a ser conotada com um maior potencial 
hemorrágico, explicada por alterações dos tempos 
de sangramento, plaquetas mais baixas e maiores 
complicações hemorrágicas cirúrgicas, com 
necessidade de transfusão de hemoderivados e 
fatores das coagulação mais frequente do que nos 
procedimentos realizados em doentes sem cirrose.
Nos últimos anos tem-se assistido à verdadeira 
revolução na compreensão da hemostase na cirrose, 
no que ao papel das plaquetas, coagulação e fibrinólise 
diz respeito. Verifica-se, atualmente, que as plaquetas, 
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apesar de em número mais baixo são qualitativamente 
funcionais e que os níveis de fatores pró-trombóticos 
(FVIII) se encontram mais elevados do que de fatores 
anticoagulantes (nomeadamente Proteína C). Estas 
alterações favorecem um ambiente “pró-trombótico”, 
mais do que “pró-sangrante” como anteriormente se 
julgava. O facto é que os doentes com cirrose não se 
encontram protegidos de eventos trombóticos, seja 
do eixo esplâncnico, seja do eixo extra-esplâncnico, 
e quando têm complicações hemorrágicas, estas são 
relacionadas com a gravidade da hipertensão portal 
como seja o sangramento por varizes esofágicas.
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INTRODUÇÃO
A coagulopatia adquirida característica da cirrose, 
caracterizada por tempos de sangramento mais 
prolongados, trombocitopenia e fibrinólise ativa fez 
com que, sob o ponto de vista histórico, a doença 
hepática crónica em evolução cirrogénica tenha 
sido sempre considerada como uma condição “pró-
sangrante”, ao que se associava uma maior tendência 
para sangrar durante os procedimentos cirúrgicos 
e de varizes esofágicas. [1-5] Esta coagulopatia 
adquirida que é tão mais evidente quanto mais grave 
a condição clínica do doente com cirrose, promoveu 
historicamente a instituição de medidas terapêuticas 
baseadas numa maior necessidade de transfusão de 
plasma fresco congelado, plaquetas, fibrinogénio ou 
unidades de glóbulos rubros. [1,2]
Contudo, hoje em dia, o sangramento com ponto de 
partida em varizes esofágicas é atribuído a alterações 
hemodinâmicas e à gravidade da hipertensão portal 
nos doentes com doença hepática avançada (sendo 
esse risco aumentado quando o gradiente de pressão 
hepática é maior do que 10-12mmHg) [6], assim 
como a alterações vasculares locais, mais do que à 
coagulopatia adquirida. [7] De igual forma, o avanço 
e melhoria das técnicas cirúrgicas, nomeadamente 
da transplantação, faz com que o sangramento 
no decorrer das mesmas seja muito menor e a 
necessidade de transfusão de hemoderivados 
também. A par disto, o melhor controlo e balanço do 
volume intravascular, nomeadamente ao manter a 
pressão venosa central normal/ baixa está provado 
diminuir o risco de sangramento no curso das cirurgias 
em doentes com cirrose. [8,9]
Na realidade, além desta menor tendência atual para 
o sangramento, a evidência mostra que os doentes 
com cirrose não estão protegidos contra eventos 
trombóticos tendo, inclusive, maior tendência a fazê-
los por comparação com a população geral, seja 
a nível do leito esplâncnico, com incidências de 
trombose da veia porta (TVP) em doentes em lista 
para transplante hepático (TH) que atingem os 15,9%/ 
ano (e mais grave em doentes mais severos), seja 
a nível do leito extra-esplâncnico, com incidências 
de tromboembolismo venoso (TEP) em doentes com 
cirrose internados que atingem os 6,3%. [10]
Passamos, assim, na cirrose, de uma perspetiva 
histórica “pró-sangrante” para uma visão atual 
“pró-coagulante”. É intuito desta revisão mostrar 
os alicerces científicos para esta mudança atual 
de paradigma. A sua compreensão é de extrema 
importância para entender as circunstâncias para 
iniciar hipocoagulação neste conjunto de doentes 
com cirrose nas mais variadas doenças vasculares, 
recentemente revistas nas recomendações da 
Associação Europeia de Estudos do Fígado (EASL).  
[11]

HEMOSTASE NA DOENÇA HEPÁTICA AVANÇADA
Os doentes com cirrose têm normalmente o seu estudo 
analítico alterado, nomeadamente no que se refere 
ao tempo de protrombina/INR, aPTT e plaquetas. 
Contrariamente ao que historicamente se supunha, a 
alteração dos seus valores não se mostra eficaz em 
prever o risco de sangramento. [12]
A hemostase traduz um processo sequencial, e que 
depende da interação entre as plaquetas, a parede 
vascular e os fatores da coagulação. A hemostase 
primária refere-se ao processo no qual o coágulo 
inicial “laxo” é formado por plaquetas sobre o endotélio 
vascular lesado, sendo a hemostase secundária todo 
o processo/ cascata que vai permitir a estabilização 
do coágulo com a conversão do fibrinogénio em 
fibrina. [13]

Papel das plaquetas na hemostase primária na cirrose
Uma das alterações mais frequentes no hemograma 
de doentes com cirrose (até 75% dos casos) é a 
trombocitopenia (<150.000/μL). Trata-se de um 
achado analítico relativamente precoce, sendo a 
maior parte das vezes moderada. [14, 15] Em cerca 
de 1% dos doentes, valores de plaquetas <40.000/μL 
podem surgir, sendo necessário excluir outra causas, 
como infeção, consumo ativo de álcool, alterações 
imunológicas ou outros. [14, 16]  
Na cirrose, a trombocitopenia é multifactorial, podendo 
ser explicada pelo hiperesplenismo secundário à 
hipertensão portal, o qual conduz ao sequestro de 
plaquetas da circulação e consequente destruição; 
[17-19] por níveis de trombopoietina mais baixos, os 
quais são inversamente proporcionais à gravidade da 
doença hepática e insuficiência hepatocelular; [19, 20]  
e a presença de anticorpos anti-plaquetários [21, 22], 
pese o facto de que a sua presença nem sempre se 
correlaciona com trombocitopenia na cirrose. [23] 
Apesar destes defeitos quantitativos que poderiam 
favorecer a hemorragia ou induzir maior tendência 
para o sangramento, existem mecanismos de 
compensação no que à qualidade das plaquetas diz 
respeito. O Factor de Von Willebrand (FVW) é uma 
proteína multimérica muito importante na hemostase 
primária. O FVW contribui para a adesão plaquetária 
e formação de coágulo quando se liga às fibras de 
colagénio do subendotélio exposto de uma parede 
vascular lesada e, na cirrose, o FVW está aumentado 
e eleva-se de forma proporcional à gravidade da 
doença hepática. [24, 25] Os níveis mais elevados 
de FVW neste contexto podem ser explicados pela 
lesão endotelial, endotoxemia, sobre-expressão no 
fígado, maior superfície endotelial total (explicada 
pela formação de colaterais/ shunts porto-sistémicos), 
níveis de vasoconstritores endógenos e uma 
depuração do FVW diminuída. [24, 25] Além destes 
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fatores, também a ADAMTS13, uma proteína que cliva 
o FVW, se encontra diminuída de forma inversamente 
proporcional à gravidade da doença hepática, 
possivelmente contribuindo, desta forma, para níveis 
de FVW mais elevados. [26, 27]  
Assim, os níveis elevados de FVW em circulação 
podem compensar os defeitos plaquetários 
quantitativos e outros qualitativos. [25] As plaquetas 
são de igual forma importantes para a formação de 
trombina, e esta função não se encontra prejudicada 
desde que o valor absoluto das mesmas seja superior 
a 60.000/μL, o que é a situação mais comum. [28]  
Em suma, a trombocitopenia severa na cirrose é 
rara (e aparentemente não mais frequente do que 
na população com doença hepática crónica sem 
evolução cirrogénica) [14] e existem mecanismos que 
permitem compensar este défice quantitativo, tais 
como níveis mais elevados de FVW e de preservação 
da capacidade de formação de trombina, por forma 
a que a adesividade e agregação plaquetárias não 
estejam comprometidas neste grupo de doentes.

Coagulação
O fígado é responsável pela produção de inúmeras 
proteínas, nomeadamente de fatores da coagulação, 
pró- e anticoagulantes. Seria previsível que à medida 
que num doente com cirrose a função hepatocelular 
fosse agravando, também a capacidade de produção 
destes mesmos fatores pró- e anticoagulantes 
diminuísse, o que explicaria os testes de coagulação 
habitualmente alterados, como sejam o prolongamento 
do tempo de protrombina (TP/ INR) ou de 
tromboplastina parcial ativada (aPTT). [29] Contudo, 
na cirrose, estes testes não se demonstram eficazes 
em demonstrar o balanço da coagulação dado que 
não expressam a quantidade total de trombina gerada 
na ausência de ativadores da proteína C. [30] E, 
como supramencionado, desde que haja um número 
suficiente de plaquetas, a formação de trombina está 
preservada. Sabe-se, também, que a quantidade de 
trombina formada em doentes com cirrose é pelo 
menos a mesma que nos indivíduos saudáveis, desde 
que as condições in vitro se assemelhem àquelas in 
vivo, usando métodos que reflitam a ação dos agentes 
pró- e anticoagulantes, fazendo uso, por exemplo, de 
trombomodulina ou Protac – um extrato de veneno de 
cobra que ativa igualmente a Proteína C in vitro.[31, 32]
Já foi demonstrado que, no curso da evolução 
da doença do fígado e relacionando-se com a 
gravidade da função hepatocelular, a variação dos 
fatores pró- e anticoagulantes não se faz de forma 
linear e proporcional, originando um “desequilíbrio” 
da coagulação ou, como reconhecido na literatura 
anglo-saxónica, “imbalance” da coagulação, com 
favorecimento de fatores pró-coagulantes.

Desta forma, foi demonstrado que a redução dos 
níveis de proteína C (PC), S e antitrombina não se 
fazem acompanhar na mesma proporção dos níveis de 
Fator VIII (importante para a formação de trombina), os 
quais se encontram, inclusive, aumentados, podendo 
a razão entre FVIII:PC atingir valores de 5 nos doentes 
mais graves. [31, 32] Se os níveis mais baixos de PC 
são explicados por um défice de síntese, os níveis 
elevados de FVIII são devidos a uma diminuição 
da sua depuração mediada pelo FVW e proteína 
relacionada com o receptor de lipoproteína de baixa 
densidade. [33]

Fibrinólise
Uma vez ativada a cascata da coagulação e a 
formação do coágulo, a forma de prevenir a sua 
extensão e aumentar o risco de trombose é que 
ocorra a degradação da fibrina, num processo 
designado de fibrinólise. Tal, é conseguido com a 
conversão de plasminogénio a plasmina por fatores 
pró-fibrinolíticos, os quais são contrapostos por 
anti-ativadores que evitam a hiperfibrinólise que, se 
ocorresse, iria potenciar o sangramento. A maioria 
das proteínas e enzimas envolvidas neste processo 
são produzidas no fígado. [34] Na cirrose, estados 
de hiper- e hipofibrinólise já foram descritos. As 
alterações laboratoriais presentes comummente 
na cirrose expressam provavelmente um balanço 
restaurado entre fatores pró- e antifibrinolíticos, tal 
como o documentado por níveis já descritos de 
ativador de plasminogénio tecidular e de atividade de 
plasmina aumentados e de inibidor de plasmina α-2, 
plasminogénio e TAFI (inibidor da fibrinólise ativador 
de trombinha) diminuídos. [35-38]

 
CONCLUSÃO
A mudança do paradigma no que à hemostase no 
doente com cirrose diz respeito, passando de uma 
situação de ambiente “pró-sangrante” para “pró-
coagulante” faz com que estes doentes não estejam 
protegidos contra eventos trombóticos e que eles 
devam ser pensados, diagnosticados e tratados. A 
profilaxia e o tratamento de eventos trombóticos passa 
pela instituição de hipocoagulação profilática/ medidas 
mecânicas versus hipocoagulação terapêutica, desde 
que excluídas e tratadas as complicações relacionadas 
com a hipertensão portal, nomeadamente as varizes 
esofágicas. Fluxogramas de atuação para profilaxia 
de tromboembolismo venoso e tratamento do mesmo 
em doentes com cirrose já foram publicados [10], 
assim como para tratamento de eventos trombóticos 
do eixo esplâncnico [11].
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